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nieuwsbrief februari 2014.
Kalender:
3 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
10 februari
11 februari
12 februari
14 februari
19 februari
24 februari

: deze week ’10 minuten gesprekken’ voor groep 1 -7
: groep 1-4 ’s middags vrij ivm een studiemiddag.
: vaccinatie van kinderen geboren in 2005. Ouders hebben bericht
ontvangen.
: na schooltijd hebben leerkrachten van groep 7 en 8 training over
project ‘Marietje Kessels’.
: om 13.00 u. heeft gr. 6/7 een verkeersproject in de klas.
: open dag van het Regius College. Aanvang 16.00 u.
: verwijzingsgesprekken groep 8. Leerlingen zijn ook uitgenodigd.
: groep 1-4 ’s middags vrij ivm een studiemiddag.
: verwijzingsgesprekken groep 8. Leerlingen zijn ook uitgenodigd.
: Playbackshow
: Zwaneshow groep 1 /2. Aanvang 11.30 u., Ouders van deze groepen
zijn van harte welkom.
: deze week voorjaarsvakantie.

10 minuten gesprekken
Vanaf heden hangen bij de ingang van de klassen de inschrijfformulieren voor de
“10 minuten gesprekken” U kunt dan uw voorkeurstijd aangeven. Heeft u dit voor
maandagmiddag 3 februari om 15.00 u. niet gedaan, dan geeft de leerkracht uw
kind een briefje mee, waarop de dag en tijd staat dat u op school wordt
uitgenodigd. De dagen en tijden van de verschillende groepen zijn:
Groep 1
: dinsdag 4 feb. vanaf 19.00 u.
Groep 1 /2 : dinsdag 4 feb. en woensdag 5 feb. vanaf 19.00 u.
Groep 3
: dinsdag 4 feb. vanaf 19.30 u. en donderdag 6 feb. vanaf 19.00 u.
Groep 4
: dinsdag 4 feb. en donderdag 6 feb. vanaf 18.30 u.
Groep 5/6 : woensdag 5 feb. van 13.00-15.00 u. en vanaf 18.30u. donderdag
6 feb. vanaf 18.30 u.
groep 6/7 : dinsdag 4feb. en donderdag 6 feb. vanaf 15.30 u. en vanaf 18.30 u.
groep 8
: maandag 10 feb. vanaf 19.00 u. en woensdag 12 feb. vanaf 13.00 u.
Het is noodzakelijk dat de kinderen van groep 8 met hun ouder(s)
meekomen!

Hoofdluiscontrole
Er is een vacature bij de werkgroep “hoofdluisouders”. Zoals u weet wordt uw
kind in de week na een vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Dit is dus zo’n vijf
keer per jaar en de volgende keer is op donderdag 6 maart. Inlichtingen kunt u
verkrijgen bij Angelique van Wijk, telefoon 0224-561873. U mag ook op 6 maart
om 8.30 u. langskomen op school.
Nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom op ’t Zwanenest:
Isabel Baart, Gallyon Duineveld, Sjaak Kooijman, en Fien Post.
We hopen dat zij een leuke en leerzame tijd bij ons op school zullen hebben.
Vervanging groep 4
Juf Mirjam wordt in verband met haar gezondheid de komende periode
vervangen door juf Renee Hoogland. Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag
lesgeven in groep 4. Juf Mirjam zal komende tijd wel regelmatig op school
aanwezig zijn zij vervult dan andere taken.
Pimp de school
Een groot aantal ouders is de afgelopen weken bezig geweest met het schilderen
van de school. Wat is het halletje bij de kleuters al opgeknapt! De plafonds in de
lokalen van groep 1 /2 en 3 zijn ook al vernieuwd. De gymzaal en groep 1 /2 gaat
nu onderhanden genomen worden. Ouders, jullie zijn geweldig en de onderlinge
sfeer op zo’n klusdag - met name tijdens de lunch – voelt goed aan!
Amanda, onze opperschilder, gaat binnenkort een nieuwe oproep plaatsen en we
hopen dat daar door veel ouders op gereageerd zal worden.
OR nieuws
* Wij zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor de Playbackshow voor
vrijdag 14 februari a.s.
* Wij hebben Casper Kooijman (vader van Elize) namens alle kinderen, ouders,
MR, het team en de OR een beterschapskaart gestuurd.
Wij hopen dat hij snel zal herstellen van het vervelende ongeval wat hem is
overkomen.
* Namens alle kinderen, de ouders, de MR, het team en de OR van het
Zwanenest, hebben wij Gerda middels een bloemetje van harte beterschap
toegewenst.
Wij hopen dat zij spoedig zal herstellen.
* Momenteel zijn wij niet bereikbaar via de e-mail. Zodra de mail weer in de
“lucht” is laten wij dit weten.

